INNOWACJE TESTOWANE W RAMACH INKUBATORA WINS

Nabór główny
1. Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA
Innowacja pt. „Rodzinne autonomie samodzielności”
Grupa docelowa: dzieci i dorośli z niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu i ich rodzice/opiekunowie
Problem/potrzeba: potrzeba aktywnego włączenie rodziców w proces podnoszenia
samodzielności swoich dzieci z niepełnosprawnością
Pomysł: stworzenie modelowych warsztatów oraz zestawu materiałów (instrukcje
postępowania, dobre praktyki) wspierających rodziców w pracy nad samodzielnością swoich
dzieci
2. Weronika Ceglarek, Wioletta Jamróz
Innowacja pt. „Fuksjowa Lady”
Grupa docelowa: kobiety z niepełnosprawnością intelektualną
Problem/potrzeba: nieobecność na warsztatach podopiecznych w czasie miesiączki
Pomysł: stworzenie przyjaznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną systemu
wizualno-elektonicznego przypominającego o konieczności i sposobie higieny w czasie
menstruacji.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
Innowacja pt. „Paszport życia”
Grupa docelowa: niemówiące dorosłe osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością
Problem/potrzeba: umożliwienie komunikacji ze światem niemówiących osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością w momencie kiedy nie ma przy nich rodzica/opiekuna i kiedy następuje
zmiana opiekuna.

Pomysł:

stworzenie

bazy

informacji

o

sposobie

codziennego

funkcjonowania/komunikowania się osób ze sprzężoną niepełnosprawnością w wersji
analogowej i cyfrowej.
4. Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”
Innowacja pt.„Niebiesko Niebiescy”. Zmiana sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu w relacji z policją w sytuacji kryzysowej.
Grupa

docelowa:

osoby

dorosłe

z

zaburzeniami

ze

spektrum

autyzmu,

ich

rodzice/opiekunowie, oraz funkcjonariusze policji
Problem/potrzeba: potrzeba zmiany w zakresie wzajemnych kontaktów, szczególnie
w sytuacjach kryzysowych, między osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich
rodzicami/opiekunami, a funkcjonariuszami policji i policją jako instytucją.
Pomysł: wypracowanie standardów współpracy oraz katalogu dobrych praktyk w kontakcie
z osobą z ASD
5. Michał Białk, Maciej Kościelniak
Innowacja pt. „Dotknij świat książek” – biblioteka trójwymiarowych ilustracji dla
dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.
Grupa docelowa: dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
Problem/potrzeba:

ułatwienie poznawania rzeczywistości przedstawionej na kartkach

książek przez dzieci niewidome i niewidzące, podniesienie ich kompetencji społecznych w
kontaktach z rówieśnikami
Pomysł: stworzenie biblioteki trójwymiarowych ilustracji do popularnych dziecięcych
książek, wykonywanych w formie wydruków 3D.
6. Fundacja Aktywnych FURIA
Innowacja pt.„Tłumacz/adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”
Grupa docelowa: osoby z ASD, otoczenie osób z ASD, pracownicy uczelni
Problem/potrzeba: trudności w codziennej komunikacji w środowisku uczelni osób
neuronietypowych

Pomysł: model wsparcia osób neuronietypowych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
w szczególności z Zespołem Aspergera, w zakresie poprawnej i satysfakcjonującej
komunikacji w sytuacji kontaktu z uczelnią poprzez działania wspierające osoby zaufanej,
pełniącej rolę „tłumacza/adwokata społecznego”
7. Fundacja ORCHidea
Innowacja pt. „Procedura przyjazna chorym i opiekunom”
Grupa docelowa: osoby starsze i z niepełnosprawnościami po udarze
Problem/potrzeba: potrzeba kompleksowej i szybkiej informacji o możliwym wsparciu osób
po udarze
Pomysł: standardy postępowania szpitalnego w zakresie informacji dla osób po udarze i ich
rodzin odnośnie dalszego postępowania
8. Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki ARS
Innowacja pt. „ Kronika wspomnień” – jako twórcza forma wsparcia seniorów w
procesie adaptacji do życia w Domu Pomocy Społecznej oraz przeciwdziałania
patologiom pojawiającym się w wyniku zaburzeń procesu adaptacyjnego.
Grupa docelowa: osoby starsze – mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: adaptacja w nowym środowisku życia, problemy wynikające z zaburzeń
procesu adaptacyjnego
Pomysł: stworzenie modelowego warsztatu artystyczno-adaptacyjnego dla mieszkańców dps,
który pozwoli im przejść pomyślenie proces adaptacji do nowego sposobu życia,
da przestrzeń do samostanowienia i poczucia wartości życia.
9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Homini
Innowacja pt. „SOS Homini – aplikacja komunikacyjna”
Grupa docelowa: osoby starsze, z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie
Problem/potrzeba: wsparcie w codziennych czynnościach życiowych
Pomysł: stworzenie aplikacji służącej do komunikacji między osobami zależnymi,
a wolontariuszami/pracownikami ośrodków pomocy społecznej w celu wykonywania
prostych usług opiekuńczych.

10. Paulina Gołaska
Innowacja pt. „Autyzm relacyjnie” Reintegracja społeczna dzieci i młodzieży z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu mających trudności w realizowaniu programu
nauczani wraz z grupą równieśniczą”.
Grupa docelowa: dzieci/ młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Problem/potrzeba: brak integracji działań specjalistów świadczących usługi terapeutycznoedukacjne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terenie szkoły, brak
oddziaływań terapeutycznych skoncentrowanych na budowaniu i wzmacnianiu relacji dziecka
ze środowiskiem szkolnym
Pomysł: stworzenie holistycznego modelu oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych
dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizujących podstawę programową w
ramach nauczania indywidualnego
11. Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych Krok po kroku HSA
Innowacja pt. „Płetwą malowany powrót prawdziwego życia – rehabilitacja społeczna osób z
niepełnosprawnościami intelektualnymi z wykorzystaniem technik myślenia wizualnego w
nauce nurkowania”
Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Problem/potrzeba:

zwiększenie

bezpieczeństwa

w

czasie

nurkowania

osób

z niepełnosprawnością intelektualną
Pomysł: opracowanie i zastosowanie innowacyjnych metod uczenia się i komunikacji
w czasie nurkowania wykorzystujących myślenie wizualne
12. Grażyna Wydrowska
Innowacja

pt.

„Garderoba

na

kółkach”.

Program

autorski

(model)

usługi

terapeutycznej skierowanej do diady: opiekun osoby zależnej – osoba zależna.
Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzice/opiekunowie
Problem/potrzeba:

wzmocnienie

autonomii

i

prawa

do

samostanowienia

z niepełnosprawnościami oraz wsparcie rodziców w usamodzielnianiu swoich dzieci

osób

Pomysł: stworzenie modelu pracy terapeutycznej w diadzie – osoba z niepełnosprawnością
i rodzic/opiekun poprzez formy artystyczne
13. TORO Michał Rzepka
Innowacja pt. „MIEJSCA WARTE POZNANIA”
Grupa docelowa: dzieci i dorośli z niepełnosprawnościami, ich rodziny/opiekunowie
Problem/potrzeba: brak informacji o miejscach ogólnego użytku (np. kino, kawiarnia, plac
zabaw) dostępnych dla osób o różnego rodzaju niepełnosprawnościach
Pomysł:

stworzenie

wystandaryzowanej

i

na

bieżąco

weryfikowanej

platformy

z kompleksową informacją o miejscach świadczących usługi dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin
14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie
Innowacja pt. „Asystent Osoby Starszej”
Grupa docelowa: osoby starsze
Problem/potrzeba:

możliwość

samodzielnego

mieszkania

i

funkcjonowania

osób

w podeszłym wieku w dotychczasowym środowisku życia
Pomysł: stworzenie modelowej i wystandaryzowanej usługi Asystenta Osoby Starszej
pełniącego również rolę koordynatora działań pomocowych innych specjalistów działających
na rzecz seniora.
15. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
Innowacja pt. „Mój własny kąt”
Grupa docelowa: osoby starsze - mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: dobre samopoczucie w przestrzeni domu pomocy społecznej,
dostosowanie mieszkań do potrzeb wynikających z indywidualnych trudności osób starszych
Pomysł: model współdziałania wolontariuszy i seniora w metamorfozie jego pokoju zgodnie
z potrzebami i upodobaniami, model współpracy dom pomocy społecznej – wolontariat

pracowniczy w zakresie adaptacji przestrzeni mieszkalnej w myśl zasady uniwersalnego
projektowania
16. Fundacja „Wózkowicze”
Innowacja pt. „Aplikacja mobilna E-mpatia”
Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością
Problem/potrzeba: wsparcie w codziennych czynnościach życiowych
Pomysł: stworzenie aplikacji mobilnej w prosty sposób łączącej osoby potrzebujące pomocy
w prostych czynnościach dnia codziennego i chcących pomagać.
17. Stowarzyszenie Wsparcie Seniora
Innowacja pt. „Prawdziwe drzwi seniora”
Grupa docelowa: osoby starsze – mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: trudności w orientacji przestrzennej na terenie placówki, brak
zindywidualizowanego charakteru przestrzeni w placówce
Pomysł: przygotowanie wraz z seniorami, w oparciu o ich wspomnienia z domu rodzinnego,
fototapet przyklejanych do drzwi wejściowych pokojów w domu pomocy społecznej.
18. Stowarzyszenie Wsparcie Seniora
Innowacja pt. „Kołdra terapeutyczna seniora”
Grupa docelowa: osoby starsze – mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: niewystarczająca oferta wsparcia dla leżących mieszkańców domu
pomocy społecznej
Pomysł: stworzenie specjalistycznych kołder dla osób starszych/ mieszkańców domu pomocy
społecznej z demencją o charakterze terapeutycznym, dostosowanych do ich indywidualnych
potrzeb i upodobań.
19. Automobilklub Wielkopolski
Innowacja pt. „Senior to samodzielny i bezpieczny kierowca”
Grupa docelowa: osoby starsze

Problem/potrzeba: bezpieczne poruszanie się na drodze kierowców w wieku powyżej 60 lat,
potrzeba samodzielności i niezależności życiowej
Pomysł: model kompleksowej reedukacji kierowców w wieku senioralnym/ uniwersalny
program edukacji dla kierowców seniorów
20. Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych Krok po kroku HSA
Innowacja pt. „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez nurkowanie”
Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnościami
Problem/potrzeba:

brak

oferty

aktywności

życiowej

dla

dorosłych

osób

z niepełnosprawnościami, problem sensu życia i wiary we własne możliwości, wykluczenie
z życia społecznego
Pomysł: wypracowanie standardów społecznej rehabilitacji poprzez nurkowanie
21. Tomasz Szwałek
Innowacja pt. „PIT STOP”
Grupa docelowa: osoby starsze
Problem/potrzeba: potrzeba samodzielności życiowej w codziennych wyjściach osób
starszych po zakupy itp.
Pomysł: stworzenie prostych słupków w kształcie lasek inwalidzkich przy przejściach dla
pieszych z możliwością oparcia się o nie czy zawieszenia torby z zakupami
22. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Innowacja

pt.

„Medycyna

leczy

a

natura

uzdrawia”.

Utworzenie

ogrodów

sensorycznych dla osób zależnych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Grupa docelowa: mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: potrzeba dobrego samopoczucia i zadomowienia się na terenie domu
pomocy społecznej jej mieszkańców, potrzeba aktywności życiowej i sprawności ruchowosensorycznej
Pomysł:

utworzenie

modelowych

ogrodów

sensorycznych

umożliwiających hodowlę roślin i wybranych zwierząt

dla

mieszkańców

dps

23. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Innowacja pt. „"Wypracowanie jak najkrótszej drogi od niepełnoprawności do
niezależności! Stworzenie mobilnego punktu konsultacyjnego Doradców Pierwszego
Kontaktu dla osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową".
Grupa docelowa: osoby z nabytą niepełnosprawnością ruchową
Problem/potrzeba: zbyt późna i wybiórcza pomoc dla osób po wypadkach
Pomysł: stworzenie mobilnego punktu konsultacyjnego doradców pierwszego kontaktu dla
osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową

Nabór uzupełniający

24. Stowarzyszenie Centrum Edukacji Obywatelskiej CREO
Innowacja pt. „ Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów”
Grupa docelowa: osoby starsze – mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: potrzeba bycia potrzebnym, problem samotności, braku bliskich relacji
Pomysł: przygotowania i przetestowania modelu przebywania zwierząt w ramach domu
pomocy społecznej
25. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań
Innowacja pt. „Rowerzyści dla seniorów”
Grupa docelowa: osoby starsze – mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: ograniczone możliwości wycieczek poza miejsce zamieszkania,
niedostatek bodźców i okazji do nawiązywania nowych relacji społecznych
Pomysł: model budowania relacji wolontariuszy z mieszkańcami dps poprzez wspólne
wycieczki specjalnie przystosowaną rikszą
26. DPS Pleszew
Innowacja pt. „Stolik pamięci”

Grupa docelowa: osoby starsze – mieszkańcy domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: problemy z poczuciem osamotnienia, wyobcowania, trudności w
porozumieniu i kontaktach międzyludzkich, poczucie zagubienia, trudności w radzeniu sobie
z nowymi technologiami w życiu codziennym.
Pomysł: przygotowania i przetestowania dwustanowiskowego mebla, interaktywnego stolika
ze zdjęciami z przeszłości.
27. Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu
Innowacja pt. „ Zagrajmy w dorosłość !”
Grupa docelowa: młodzież z niepełnosprawnościami
Problem/potrzeba: ograniczone możliwości ćwiczenia się w umiejętnościach niezbędnych
do samodzielnego życia.
Pomysł: stworzenie i przetestowanie gry planszowej pozwalającej w atrakcyjny i bezpieczny
sposób – częściowo przy wsparciu asystentów osobistych - sprawdzić się z nowych
sytuacjach, rozwinąć potrzebne umiejętności, przygotować się do samodzielnego, dorosłego
życia.
28. Paulina Gembara, Bartłomiej Burlaga, Ewelina Smółkowska, Maciej Gorzkowski
Innowacja pt. „Interaktywna mata do rehabilitacji dzieci”
Grupa docelowa: dzieci z głęboką niepełnosprawnością w domu pomocy społecznej
Problem/potrzeba: wzbogacenie form rehabilitacji dzieci poprzez zabawę, wzbogacenie
narzędzi pracy terapeuty
Pomysł: stworzenie programu terapeutycznego wspartego aplikacją ICT służącego do
rehabilitacji dzieci z głęboką niepełnosprawnością.
29. Aleksandra Załustowicz
Innowacja pt. „Mowa w starciu z udarem”
Grupa docelowa: osoby dorosłe z afazją
Problem/potrzeba: bardzo ograniczona dostępność terapii neurologopedycznej dla osób po
udarze mózgu

Pomysł: przetestowanie modelu zaangażowania nieprofesjonalnych asystentów w proces
terapii neurologopedycznej osób z afazją

Nabór ciągły

30. MICHAŁ RZEPKA „TORO”
Innowacja pt. „Bądź zdrów”
Grupa docelowa: dzieci/młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
Problem/potrzeba: brak odpowiednich nawyków żywieniowych, potrzeba samodzielności
Pomysł: stworzenie aplikacji wspierającej młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w
edukacji prozdrowotnej, w tym w samodzielnym przygotowywaniu prostych zdrowych
posiłków

